
 وليقولوا اهللا فليتقوا عليهم خافوا ضعافا ذرية خلفهم من تركوا لو الذين (( وليخشتتمة تفسري اآلية الكرمية: 

فلو قال قائل: هذا وقف على ذرييت مل يدخل أوالد البنات يف هذا الوقف ؛ ألن أوالد البنات  سديدا )) . قوال

ليسوا من الذرية ؛ فهم كاألوالد و البنني ال يدخل فيهم أوالد البنات وال بنو أوالد البنات ؛ فإن قال قائل: هذا 

و ابن بنت ؟ موافقون ؟ هو ابن بنت أو القول ينتقض بعيسى بن مرمي فإن اهللا تعاىل جعله من ذرية ابراهيم وه

غري ؟ هو ابن بنت ؛ فيقال يف اجلواب عن ذلك أنه ال أب له فأمه أبوه ، أمه أبوه ؛ وهلذا قال العلماء رمحهم 

)) يعين أوالدا أو  ذريةاهللا: إن ولد الزنا أمه ترثه بالفرق والتعصيب ؛ ألا أم أب إذ ال أب له شرعا ؛ إذا (( 

)) يعين ال يستطيعون أن يتكسبوا لعدم رشدهم ولصغر سنهم ؛  ضعافاال أوالد بنات ؛ وقوله: ((  أوالد أبناء

فكل واحد من الناس إذا حضرته الوفاة وله أوالد صغار سوف خياف عليهم ويفكر ويقدر من يتواله بعده ؛ 

لولدك ؟ قال: إن كان ولدي ولكن املؤمن يقول كما قال عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا حني قال له: أال توصي 

)) وإن   إن ولي اهللا الذي أنزل الكتاب وهو يتولى الصالحينصاحلا فاهللا يتوىل الصاحلني كما قال تعاىل: (( 

كانت األخرى فلن أعينه على فساده ؛ شف الفطنة ، جواب صديد ؛ فأقول إن الضعيف من األوالد هو 

)) من  خافوا عليهمشد وال يستطيع التصرف بنفسه ؛ وقوله: (( الصغري أو انون أو السفيه الذي ليس لديه ر 

)) والتقوى هي اختاذ وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره  فليتقوا اهللاأي شيء ؟ من الضياع وأكل أمواهلم (( 

ما واجتناب نواهيه ، هذا أمجع ما قيل يف التقوى ، وهذا إذا أطلقت التقوى وأفردت ؛ أما إذا قيدت فإا حبسب 

اجتناب  :)) وكذلك إذا قرنت بالرب صار معناها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى اهللاقيدت به ، مثل قوله تعاىل: (( 

)) أي  فليتقوا اهللافعل الطاعة فعل األوامر ؛ إما إذا أطلقت فهي تشمل هذا وهذا ((  :املعاصي ، ومعىن الرب

القول  )) ما هو السديد ؟وليقولوا قوال سديدا (( ))  سديداوليقولوا قوال يتخذوا وقاية منه ، من عذابه ؛ (( 

السديد ما سد موضعه أي ما كان صوابا موافقا للحكمة ، انتبه ! القول السديد ما سد موضعه بأن يكون صوابا 

موافقا للحكمة ، وليس كل قول لني يعترب سديدا وال كل قول قاس يعترب سديدا ؛ قد يكون السداد بالشدة ، 

القول وقد يكون السداد بلني القول ، وانظر إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كيف يشتد أحيانا بقوله شدة 

وكيف يلني أحيانا بقوله ؛ وقوله عليه الصالة والسالم كله سداد وكله سديد بالشك ، فليس السديد أن تلني 

احلكمة ختتلف باختالف األحوال بالقول وال أن تشتد به ولكن أن يكون قولك صوابا مطابقا للحكمة و 

وباختالف األشخاص وباختالف ما موضوع الكالم ، لو أن رجال أراد أن خيطب يف قوم أسرفوا على أنفسهم 

ووقعوا باحملارم فما هو السداد يف خطبته ؟ أن تكون اخلطبة قوية وبانفعال وبزجر شديد وكأنه جيش يقول 

سوا ذه املثابة وال يرون الشدة يف القول بل رمبا ينفرهم فإنه يف سبحكم ومساكم ؛ وإذا كان خيطب مع قوم لي



هل ورد ذكر القول  هذه احلال يلني هلم القول ؛ فالقول السديد ما سد حمله بأن كان صوابا موافقا للحكمة .

ليتقوا اهللا و )) هنا (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا السديد يف غري اآلية هذه ؟ نعم (( 

يصلح لكم )) ما هي النتيجة لتقوى اهللا وقول السديد ؟ النتيجة قال اهللا تعاىل: ((  وليقولوا قوال سديدا

)) الدينية  يصلح لكم أعمالهم)) نتيجة من أحب ما يكون من النتائج ((  أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم

نا أن نأخذ ذه التوجيهات اإلهلية واألوامر فنتقي اهللا )) أي ما أذنبتموه ؛ فعليو يغفر لكم ذنوبكم والدنيوية (( 

  .ونقول قوال سديدا 

وإذا حضر أحسن اهللا إليكم ما رأيكم يف قول بعض العلماء من القول بأن هذه اآلية منسوخة ((  السائل :

  )) ؟ يوصيكم اهللا في أوالدكم ...)) بقوله تعاىل: ((  القسمة ...

ال، هذا غلط ما هو صحيح ؛ ألن من شروط النسخ العلم بالتاريخ ، هذا واحد ؛ والثاين: تعذر اجلمع  الشيخ :

ال: فارزقوهم إياه ؛ منه ؛ )) ما ق فارزقوهم منه؛ وهنا ال علم لنا بالتاريخ وال تعذر يف اجلمع ؛ ألن اهللا قال: (( 

الذي يقوم به القائم على الورثة إن كانوا  مل نعطهم ؛طيناهم وإن شئنا إذا قلنا األمر لالستحباب صار إن شئنا أع

  قد وكلوا أحدهم وإال فاخلطاب للجميع من شاء أعطاهم .

  )) فعال ؟ ... وليقولوا قوال سديدا ...هل نعترب قوله تعاىل: ((  السائل :

  )) . وليقولوافليتقوا اهللا كيف الفعل ؟ ويش معىن فعل ؟ ال ال ، التقوى هي اليت ... قال: ((  الشيخ :

  سؤال عن قسمة املواريث أمام غري الوارثني ؟ السائل :

وهم يقسمون أمام هؤالء ، أمام هؤالء يقسمون ؟ يقسمه أمام هؤالء أم ال ؟ أمام هؤالء ، فينبغي أن  الشيخ :

عطونك يعطيهم يعين من الكرم أنه إذا أهدي إليك أو تصدق عليك سواء حىت ولو حبيث األغنياء ، من الكرم ي

.  

  ما صحة القول بأن املساكني غري الفقراء ؟  السائل :

إنما الصدقات للفقراء نعم املساكني غري الفقراء إذا كانوا مذكورين مع الفقراء ، مثل آية الصدقات ((  الشيخ :

  )) فالفقراء أشد حاجة واملساكني أقل حاجة .والمساكين 

  ال دليل على خروج أبناء البنت ؟ شخص قال أوقفت هذا الشيء لذرييت ما السائل :

الدليل على هذا اللغة ؛ وهم أوالد اجلميع ؛ إذا كان املفهوم صار معناه أنه حقيقة عرفية واحلقيقة العرفية  الشيخ :

،  البنت يف خماطبات الناس مقدمة على حقيقة اللغوية ؛ ولكن ما أظن ، الناس إذا قال ذرييت ما أقصد ولد

  يقول: 



        وبنوهن وأبناء رجال آبائنا           بنونا بنو أبنائنا وبناتنا                        

بتسكني الفاء " وهو " بتسكني اهلاء ، ومناقشة مع بعض الطلبة عن  )) كفوا ((تنبيه من الشيخ على قراءة 

أقول قرأت يف سورة املغرب يف سورة  ، هيتنب القراءت يف هذه الكلمة " كفوا " وغريها من األلفاظ القرآنية .

)) بتسكني اهلاء ، نرجوا التنبيه عليها وتذكري اإلخوة  وهو)) بتسكني الفاء ، وقبل قلت: ((  كفوااإلخالص: (( 

)) بضم  كفوا)) فالظاهر أنه ما تبني الضمة كما ينبغي وإال أنا أقرأها تعمدا ((  كفواأما ((  واهللا حيفظكم .

 وهو العلي العظيمالفاء ؛ وأما (( وهو )) فهي قراءة ، كلما جاءت " وهو " يف القرآن ففيها قراءة بالتسكني (( 

ضم ، شف )) بال كفوا)) وهي يقال بالكسر ويقال بالسكون ؛ ((  وهو على جمعهم إذا يشاء قدير)) (( 

ضع " وهو " ، " وهي " حنن أعطيناكم يف كل موضع ؟ يف كل موضع ؛ يف كل مو  املصحف الذي معنا ؟

)) و((  كفوا)) بضم اهلاء لكن فيها قراءة ثانية ((  كفوا  (( القراءات ميكن راحت عليكم ؛ضوابط من قبل 

)) ثالث قراءات ؛ فيها سكون الفاء ؛ سكون الفاء مع الواو أو مع اهلمزة ؟ مع الواو ، ثبتها لنا جزاك اهللا  كفؤا

)) كفوا )) و ((  كفؤا)) بالضم ؛ لكن ثبتها لنا ؛ الذي عندي ((  كفواكلف ... (( خري ؛ ألا حقيقة ت

األول بضم اهلاء والثاين بكسر اهلاء عند مجهور القراء  )) ثالث قراءات . كفؤا)) و ((  كفؤابضم الفاء ، (( 

ثل " فهو ، فهي ، وهو ، مطلقا ، وسكن اهلاء فيهما الكسائي وقالون وأبو عمرو بعد الواو والفاء والالم ، م

ثم هو يوم )) وسكنها الكسائي وقالون أيضا يف قوله تعاىل: ((  لهي الحيوان)) ((  لهو الغنيوهي ، هلو ؛ (( 

تسكن فيهم اهلاء يف كل موضع ؛ بعد  فصارت عندنا ثالثة حروف: الواو والفاء والالم))  من المحضرينالقيمة 

)) بدل " مث هو "  ثم هو يوم القيمة من المحضرينوقالون يف قوله تعاىل: (( " مث " ما فيها إال قراءة الكسائي 

؛ ضمري " عليهم ، وإليهم ، ولديهم " مكسور اهلاء ؛ وقرائه محزة بضم اهلاء " عليهم ، إليهم ، لديهم " هذه 

  ضوابط مفيدة ألا عامة .

  )) ؟ السموات بغير عمد ترونها ...... هو الذي خلق سؤال عن معىن قوله تعاىل: ((  السائل :

د أي بغري عمد مرئية لكم ؛ فعلى هذا يكون هلا عمد فيها قوالن للمفسرين: أحدمها أا صفة لعم الشيخ :

لكنها ال ترى ؛ والثاين: أن اجلملة مستأنفة واملعىن: ترون السماء كما تشاهدوا ليس هلا عمد ؛ وهذا هو 

  .))  السماء أن تقع على األرض إال بإذنه ويمسكاألقرب لقوله تعاىل: (( 

  هل جيوز قراءة بعض الكلمات القرآنية بقراءة معينة حال كون القارئ يقرأ رواية حفص مثال ؟ السائل :

فهو خير )) ((  وهو السميع البصير)) ((  وهو العلي العظيمال، اإلنسان يكون يف سعة إذا قال: ((  الشيخ :

اءة أكثر الناس اآلن ، يكون اإلنسان يف سعة ويف حلو ؛ بل الذي ينبغي أن يقرأ )) كما هي قر له عند ربه 



اإلنسان كل القراءات الثابتة السبعية ينبغي لإلنسان العامل ا أن يقرأ ذه أحيانا وذه أحيانا إال أمام العامة ، 

  فال يقرأ إال مبا يوافق ما بني أيديهم من املصاحف .

إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ؛ ((  )) بسم اهللا الرحمن الرحيم(( ن الرجيم ؛ أعوذ باهللا من الشيطا

إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم اهللا في أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين فإن كن 

السدس مما نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وألبويه لكل واحد منهما 

ترك إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فألمه الثلث فإن كان له إخوة فألمه السدس من بعد 

وصية يوصي بها أو دين آبائكم وأبنائكم ال تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من اهللا إن اهللا كان عليما 

  )) . حكيما

)) وأخذنا الفوائد ؟ ال ،  وليقولوا قوال سديداا إىل آخر قوله: (( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ أظننا انتهين

))  وليخش الذين لو تركوا ...قال اهللا تبارك وتعاىل: ((  ))  وليخش الذين  ...بقيت الفوائد ؛ من أين ؟ (( 

ن لو تركوا من وليخش الذيتذكري املرء مبا حيدث له حىت يراعي يف ذلك غريه ؛ لقوله: (( من فوائد هذه اآلية:  .

ومن فوائدها:  )) فكما أنك ختاف على ولدك فخف على ولد غريك .خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم 

اإلشارة إىل أنه جيب على املرء أن يعامل الناس مبا حيب أن يعاملوه به ؛ ألنه إذا كان يكره لنفسه أن يعتدي أحد 

ومن فوائدها: أا تشري بداللة اإلشارة إىل أن  لناس .على أوالده بعد موته فكذلك ال يعتدي هو على أوالد ا

اإلنسان إذا أراد أن جيين على غريه فليتذكر نفسه ؛ فإذا كان مثال يهم بأن يزين بامرأة فليذكر هل يرضى أحد أن 

ترضى بأحد من حمارمه ؟ ومن املعلوم أن اجلواب ال ؛ فإذا كان كذلك فلماذا أن تزين مبحارم الناس وأنت ال  يزين

ومن فوائدها: أن  . أن يزين أحد مبحارمك ؛ فقس ما تريد أن تفعله بالناس على ما يريدون أن يفعلوه بك

ومن  يكون جمانبا للتقوى إذا مل يراعي ربه عزوجل يف رعاية هؤالء الضعفاء الذين كانوا بني يديه . اإلنسان

ومن فوائدها: أن  ة على غريه وأن يقول قوال سديدا .فوائدها: أن اإلنسان ينبغي له أن يتق اهللا عزوجل يف الوالي

القول ينقسم إىل قسمني: سديد ، وغري سديد ؛ فالصديد ما وافق الصواب ، وغري الصديد ما خالف الصواب ؛ 

من كان يؤمن باهللا واليوم ومن ذلك اللغو من الكالم فإنه ليس بسديد ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: ( 

إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما مث قال اهللا تبارك وتعاىل: ((  ) . ليقل خيرا أو ليصمتاآلخر ف

إنما )) هذه مجلة امسية مبدوءة بإن ، وخرب " إن " هو قوله: ((  إن الذين((  )) . يأكلون في بطونهم نارا

)) بالبناء  وسيصلون)) ويف قراءة: ((  وسيصلون سعيرا)) يعين ما يأكلون إال نارا ((  يأكلون في بطونهم نارا

)) يأكلوا أي يتلفوا ؛ لكنه  إن الذين يأكلون أموال اليتامىيقول عزوجل: ((   للمفعول وهي قراءة سبعية .



اإلنسان املال من أجل أكله وما يتعلق به ؛ فعرب باألكل ألنه  وه االنتفاع ؛ ألن أكثر ما عرب باألكل ألنه أعم وج

االنتفاع وإال فغري األكل مثله ؛ بل قد يكون أشد كما لو أتلف هذا املال بإحراق أو إغراق أو ما أشبه أعم وجوه 

إنما يأكلون من فوائد هذه اآلية الكرمية: وجوب رعاية أموال اليتامى ؛ لقوله: ((  ذلك فهو أعظم من أكلها .

ومن فوائدها: أنه لو أكل مال اليتيم حبق فال  لغ .)) واليتامى سبق أنه هو الذي ميوت أبوه ومل يب في بطونهم نارا

إمث عليه ، مثل أن يكون فقريا فيأخذ قدر أجرته من هذا املال الذي هو قائم عليه فال حرج ؛ وهلذا نقول كلمة " 

ومن فوائدها: أن أكل مال اليتيم بغري حق من كبائر الذنوب ؛  ظلما " مصدر يف موضع احلال أي الظاملني .

)) وعند أهل العلم أن الكبرية ما فيه حد يف الدنيا أو  يأكلون في بطونهم نارا (( إنماعد عليه يف قوله: ألنه تو 

وعيد يف اآلخرة ؛ وقيل: إن الكبرية ما فيه عقوبة خاصة أي ما ذكر له عقوبة خاصة ؛ وذلك ألن احملرمات نوعان 

إما دنيوية وإما دينية وإما أخروية ؛ فالدنيوية كاحلد  ؛ نوع ليس فيه إال النهي ، ونوع آخر يذكر فيها عقوبة خاصة

) ؛  ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليةمثل الزنا والسرقة ؛ والدينية كالرباءة منه ( 

 )) . إنما يأكلون في بطونهم ناراومن فوائدها: إثبات اجلزاء ؛ لقوله: ((  العقوبة كما يف هذه اآلية .واألخروية 

ومن فوائدها: الوعيد الشديد  ومن فوائدها: أن اجلزاء من جنس العمل ؛ ألنه قابل أكلهم بالنار اليت يعذبون ا.

)) فتكون  إنما يأكلون في بطونهم ناراعلى من أكل مال اليتيم بأنه سيصلى سعريا ؛ وهذا أعظم من قوله: (( 

يوصيكم اهللا مث قال اهللا تعاىل: ((  . )) وسيصلون سعيرا احلرارة يف أجوافهم ويف ظاهر أجسامهم ؛ لقوله: ((

)) الوصية هي العهد ألمر هام لعهد به إليك أي أنه عهد إليك بشيء  في أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين

هام ، هذه وصية ، وتكون بعد املوت ؛ وأما ما قبل املوت فهي وكالة ؛ وينبغي أن يعلم أن املتصرف يف غري ماله 

وصاف حبسب الوظيفة اليت هو قائم ا ، فتارة نسميه وكيال ، وتارة نسميه وليا ، وتارة نسميه ناظرا ، وتارة له أ

نسميه وصيا ؛ فإذا كان يتوىل مال الغري بغري إذن منه بل بإذن من الشرع فإنه يسمى وليا كويل اليتيم ؛ وإذا كان 

كان يتوىل الوقف فإنه يسمى ناظرا ؛ وإذا كان يتوىل حلي فإنه يتوىل مال الغري بعد موته فإنه  يسمى وصيا ؛ وإذا  

 في أوالدكم)) قلنا أصل الوصية العهد باألمر اهلام ؛ وقوله: ((  يوصيكم اهللا في أوالدكميسمى وكيال ؛ هنا (( 

بدليل  )) أي أن الوصية يف األوالد أنفسهم ؛ واألوالد مجع ولد ويشمل الذكور واإلناث يوصيكم)) متعلق بـ(( 

)) يعين إذا اجتمع يف األوالد ذكور وإناث فإننا نعطي الذكر مثل حظ األنثيني  للذكر مثل حظ األنثيينقوله: (( 

)) دون أن يقول: لألنثى نصف الذكر ؛ ألن احلظ  للذكر مثل حظ األنثيين(( ؛ وتأمل كيف جاءت العبارة 

)) ومل يقل: لألنثى نصف مال   مثل حظ األنثيين للذكروالنصيب فضل وزيادة والنصف نقص ؛ فلهذا قال: (( 

)) فإن فيه زيادة فهو أحسن تعبريا مما  حظ األنثيينالذكر ملا يف كلمة " نصف " من النقص خبالف " حظ " (( 



)) فإذا هلك عن مخسة أبناء وبنت فكم للبنت  للذكر مثل حظ األنثيينلو قال: لألنثى نصف مال الذكر ؛ (( 

عشر ؛ ألن اخلمسة عن عشرة ؛ وإذ هلك عن سبعة أبناء وثالث بنات ؟ واحد من سبعة عشر ؟ واحد من أحد 

فإن  والثالث عن ثالثة أسهم ، فاجلميع سبعة عشر سهما ، وهلم جرا ؛ ((  ؛ ألن السبعة عن أربعة عشر سهم

)) ومل  كن نساءوإن  )) هنا قال: ((  كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف

يقل: فإن كانوا نساء ، أي األوالد مع أنه جائز ؛ فيجوز يف الضمري إذا اكتنفه مذكر ومؤنث جيوز أن تذكره 

)) أنث الضمري  فإن كن نساءباعتبار ما سبقه إذا كان السابق مذكر ، وتؤنثها باعتبار ما حلقها ؛ فهنا قال: (( 

كان يف غري القرآن وقيل: فإن كانوا نساء جاز باعتبار ما سبقه ؛ فالضمري   أو ذكره ؟ أنثه ، باعتبار ما حلقه ؛ ولو

وإن كن نساء فوق اثنتين يعود يف مثل هذا الرتكيب جيوز أن يعود على ما سبق وجيوز أن يعود ما حلق ؛ (( 

املعىن: فإن كن  )) فقيل: إا زائدة ، وأن (( فوق اثنتين)) اختلف املفسرون يف قوله تعاىل: فلهن ثلثا ما ترك 

نساء اثنتني ؛ وذلك ألن الثلثني تستحقه الثنتان فما فوق ؛ وظاهر اآلية الكرمية أن الثنتني ال تستحقان ثلثني ؛ 

)) فظاهره أن ثنتني ال تستحقان الثلثني  فوق اثنتين)) ألنه قال: ((  فوق اثنتينألنه قال: (( ملاذا يا عبد اهللا ؟ 

هذا قال بعض العلماء إا زائدة ؛ ولكن الصحيح أا ليست بزائدة بل هي مع أن احلكم خالف ذلك ؛ فل

مفيدة وأصلية ليتبني أن ما فوق ثنتني ال ينحصر لو كن عشرا أو عشرين فإن الفرض ال يزيد بزيادن ؛ بقي علينا 

))  انت واحدة فلها النصفوإن كأنه قال: ((  الثنتان ، الثنتان لنا يف تقرير الثلثني هلما عدة أوجه ؛ الوجه األول

واحدة فلها النصف مفهومه ما زاد على واحدة ليس هلا النصف وال نعلم فرضا للبنات سوى النصف أو الثلثني 

فإذا مل يكن هلا النصف بقي هلا الثلثان ؛ ألنه ليس هناك فرض بني النصف والثلثني ؛ ثانيا: أن اهللا جعل لألختني 

يستفتونك قل اهللا يفتيكم في الكاللة إن امرؤ هلك ليس هللا تبارك وتعاىل: (( الثلثني يف آخر السورة ، قال ا

 لثان مما تركاثنتين فلهما الث اله ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت

أن لألختني ثلثني  )) وصلة البنتني بأبيهما أقوى من صلة األختني بأخيهما ؛ وعلى هذا فيكون للبنتني ثلثان كما

؛ واضح ؟ الوجه الثالث وإن كان خارجا عن نطاق القرآن ، أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أعطى ابنيت سعد 

بن ربيع الثلثني ومها اثنتان ؛ وعلى هذا فنقول: بني اهللا يف هذه اآلية الكرمية أن األوالد إما أن يكونوا ذكورا وإناثا 

ط ، وبقي قسم ثالث وهو أن يكونوا ذكورا فقط ؛ فهل بني اهللا حكم هذه األقسام الثالثة وإما أن يكونوا إناثا فق

؟ اجلواب: ننظر ؛ أما إذا كانوا ذكورا وإناثا فقد بني اهللا احلكم ؛ ما هو ؟ أن للذكر مثل حظ األنثيني ؛ وإذا  

عن األوالد الذكور فقط فدل على  كانوا نساء فقط بني اهللا احلكم أن للواحدة النصف وملا زاد الثلثني ؛ وسكت

أم يرثون بال تقدير وأم يرثون بالسوية ؛ ألنه لو كان له مقدر لبينه كما بني املقدر ... ؛ ولو كانوا خيتلفون 



لبني ذلك كما بني اخلالف الواحدة من البنات مع الثنتني فأكثر ؛ وعلى هذا فإذا كان ذكورا فقط فلهم العدد ؛ 

م ؟ من عدد الرؤوس ، الحظوا أن الورثة إذا كانوا عصبة ال تأصل هلم مسألة ، أصل مسألتهم وكم تكون مسألته

من عدد رؤوسهم ؛ فإذا كانوا مائة بين عم من كم املسألة ؟ من مائة ؛ على طول ؟ على طول نعم ؛ إذا كانوا 

تم يف الشبكة ؛ أليش مائة ؟ عصبة فمن عدد رؤوسهم مهما بلغوا وإذا كانوا مائة بين عم ومخسني بنت عم ؟ وقع

ألن بنات العم ما ترث ، بنات العم ما ترث ، إذا كانوا مائة بين عم ومخسني بنت عم مخسني بنت عم ما ترث 

من اإلناث إال األخوات ، بنات أخ بنات عم ليس هلن مرياث  ال يرث من احلواشي؛ ألنه مر علينا القاعدة قريبا 

فلها  إن كانت واحدة)) طيب فيه قراءة: ((  واحد منهما السدس مما تركوألبويه لكل يقول عزوجل: ((  .

وعلى هذه القراءة تكون " كان " تامة ، و "كان " التامة هي اليت يكتفى مبرفوعها عن خربها ؛ ألا  ))النصف 

مسيت " كان " إذا  ال تتطلب سواها ، فهي تامة به ؛ والناقصة هي اليت حتتاج إىل خرب ألا ال تتم إال به ؛ وهلذا

))  إن كانت واحدة)) ((  إن كانت واحدةاكتفت مبرفوعها مسيت تامة ال حتتاج إىل تكميل ؛ ففيها قراءتان: (( 

)) أبوي من ؟ أبوي امليت ولن يسبق له الذكر لكن املقام يقتضيه ؛ بأي دليل يقتضيه ؟ لقوله: ((  (( وألبويه .

)) يعين أباه وجده ؟ أبويه يا إخوان ؟ األب هو  وألبويهه إال بعد موته ؛ (( )) ألن اإلنسان ال يرتك مال مما ترك

الذكر ، األم أم ، يقول: وأميه مثال ؟ من باب التغليب ، إذا األبوان مها األب واألم ؛ وهو هنا ملحق باملثىن أو 

لكل واحد منها : (( )) قوله لكل واحد منهما السدس)) أي أبوي امليت ((  ألبويه((  مثىن ؟ ملحق نعم .

)) بإعادة العامل ، والبدل معروف أن له حكم املبدل يف إعرابه ؛ وألبويه )) هذا بدل من قوله: ((  السدس

وألبويه لكل واحد منها السدس مما ترك إن  لكن هنا نستغين عن التبعية يف اإلعراب ألننا أعدنا العامل ؛ (( 

إن كان )) ابنهما أو بنتهما أيضا ؛ ((  مما ترك((  ألبوين سدس)) أي ا لكل واحد منهما)) ((  كان له ولد

)) يشمل الذكر واألنثى ؛ فإذا كان امليت له أبوان وله أوالد  إن كان له ولد)) أي للميت ولد ؛ وقوله: ((  له

لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ... فلكل واحد من األبوين السدس ال يزيد على هذا (( 

فلألم )) فإن كان الولد ذكرا لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد )) طيب ((  إن لم يكن له ولدف

السدس ولألب السدس و الباقي لالبن ؛ وإن كان أنثى فرض هلا ، فرض هلا فرضها وهو النصف إن كانت 

لى اهللا عليه وآله وسلم: ( واحدة  أو الثلثان إن كانت زائدة ؛ والباقي ؟ والباقي لألب تعصيبا لقول النيب ص

) ؛ إذا مرياث األبوين مع الولد فرض أو تعصيب ؛ أما األم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فألولى رجل ذكر 

ففرض وليس هلا تعصيب إطالقا وفرضها السدس مع وجود الولد ذكرا كان أم أنثى ؛ وأما األب فإن كان يف 

األوالد ذكور فليس له إال السدس وإن كان الورثة إناثا فله السدس فرضا والباقي إن بقي تعصيبا ؛ وحينئذ نقول 



أن يكون الولد الذي مع األبوين ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا ؛ فإن كانوا ذكورا فقط فليس لألب إما 

وال لألم إال السدس وإن كانوا إناثا فقط فليس لألم إال السدس وكذلك األب يفرض له السدس وإن بقي شيء 

ألم ؛ ألنه ال تعصيب لألب مع وجود أحد من أخذه تعصيبا ؛ وإن كانوا ذكورا وغناثا فليس لألب إال السدس كا

أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك  أبناء أو أبنائه ؛ ألن األبناء أو أبنائهم أوىل بالتعصيب من األب .

)) ذكرنا أن يف اآلية دليال على أن اهللا أرحم يوصيكم اهللا في أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين وتعاىل: (( 

أن اهللا أوصى الوالدين بأوالدهم ، وهذا يدل على أنه  سان من أمه وأبيه فما وجه الداللة من هذه اآلية ؟باإلن

وذكرنا من فوائد اآلية أنه إذا اجتمع يف املرياث ابن وبنت كان لبنت نصف ما للولد من  أرحم م من آبائهم .

))  للذكر مثل حظ األنثيينا الفائدة يف قوله: (( وذكرن . (( للذكر مثل حظ األنثيين ))أين يؤخذ ؟  من قوله: 

؛ ومل يقل: لألنثى نصف ما للذكر ما هي الفائدة ؟ ألن " حظ " فيها فضل وزيادة وأما " النصف " فيها نقص 

)) ألن احلظ فيه يفرح النفس ويبهج القلب ؛ لكن النصف نقص وتدين ؛ مثل حظ األنثيين يعين اختيار (( 

)) اختلف  فإن كن نساء فوق اثنتينقوله تعاىل: ((  )) . مثل حظ األنثيينم ـ عدل عنه إىل (( فلهذا ـ واهللا أعل

  )) فوقاملفسرون يف كلمة (( 


